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1 Indledning 

DSB ønsker at opføre et nyt værksted til eftersyn, vedligeholdelse og klargøring 

af el-tog ved Fladsågårdsvej i Næstved. I forbindelse med etablering af set nyt 

værksted skal der etableres et separat regnvandsbassin til opstuvning af over-

fladevand fra tage og befæstede arealer.  

Udledning af regnvand vil ske til Taares Bæk (tilløb til Fladså). 

Regnvandsbassinet planlægges etableret i 2023 og frem til afslutning af anlæg 

af værksteder i sidste halvdel af 2024, hvorefter det tages i brug. Med denne 

ansøgning søger DSB om tilladelse til udledning af overfladevand fra regnvands-

bassin til Taares Bæk.  
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2 Baggrund 

Området, som regnvandsbassinet skal håndtere vand fra (projektområdet), lig-

ger syd for Næstved. Projektområdet er ca. 70 ha og fremgår af . Regnvands-

bassinet etableres lige vest for Taares Bæk og får udløb til Taares Bæk.  

Regnvandet vil så vidt muligt blive ledt via overfladiske render og bassiner til 

regnvandsbassinet. Hvor dette ikke er teknisk muligt, ledes regnvandet til bassin 

via rør. Render og regnvandskloakken dimensioneres til et serviceniveau sva-

rende til 5-årsregn (T5). For regnhændelser større end T5, løber det vand, som 

regnvandssystemet ikke kan håndtere, uforsinket på terræn mod Taares Bæk. 

Der udledes maksimalt 2 liter per sekund per reduceret hektar til Taares Bæk op 

til en 5 årsregn. Ved kraftigere hændelser vil bassinet aflaste til Taares Bæk. 

 

Figur 1 Området, som denne ansøgning om udledning omhandler (projektområ-

det), ligger syd for Næstved og op ad jernbanen og Fladsågårdsvej.  

  



 

 

     

 4  NYT VÆRKSTED VED NÆSTVED 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A122574/Documents/03 Project documents/05 VVM og lokalplan/VVM/09 Ansøgning om udledningstilladelse/A122574-MKV-008 Ansøgning 

udledningstilladelse.DOCX 

2.1 Opland 

Projektområdet ligger i det åbne land jf. Spildevandsplan 2018-2022. Der er ikke 

planer om, at der i forbindelse med opførelse af DSB's nye bygninger skal laves 

et tillæg til spildevandsplanen. Figur 2 viser udsnit at Næstved Kommunes Spil-

devandsplan fra BorgerGIS (https://webkort.naestved.dk/spatialmap?). 

Oplandet består i dag af et skovområde og landbrugsareal, som er erhvervet af 

DSB. Oplandet afvander naturligt til Taares Bæk.  

 

Figur 2 Udsnit fra Næsted Spildevandsplan på BorgerGIS. 

Projektområdet etableres op ad den eksisterende jernbane. Figur 3 viser udnyt-

telsen af området med bygning i nord afskærmet af beplantning, nyt spor, led-

ning og bassin. Det samlede reducerede areal vil være på 9,9 ha. med bidrag fra 

spor, bygning og veje. Fordelingen af areal fremgår af . 
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Figur 3 Projektområde med angivelse af bygning, beplantning, sporlayout, bassin 

mv.  

 

Tabel 1 Anvendelse, areal, befæstelsesgrad og reduceret areal for spor, bygning, 

veje og øvrige inden for projektområdet.  

Anvendelse Areal [m²] Befæstelsesgrad Reduceret areal [m²] 

Spor 65.000 0,6 39.000 

Bygning 30.000 1 30.000 

Veje 30.000 1 30.000 

Øvrige 589.000 0 0 

Total 714.000  99.000 
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2.2 Matrikulære forhold 

Området, hvor værkstedet planlægges etableret, har et samlet areal på ca. 70 

hektar og strækker sig over matriklerne 1a Fladså By, Mogenstrup og dele af 1s 

Myrup By, V. Egesborg (Figur 4). Området er beliggende i landzone og afgræn-

ses mod syd af Sydbanen, mod øst af Fladsågårdsvej og mod nord af Mogen-

strup Ås og Fårebakkerne. 

 

Figur 4 Matrikel 1a Fladså By, Mogenstrup og dele af 1s Myrup By, V. Egesborg. 

2.3 Miljø- og naturforhold 

Fladså frem til udløb ved Fladstrand i Karrebæk Fjord er omfattet af Vandområ-

deplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2016). Nuværende tilstand og målsætning for vandløbets 

samlede økologiske tilstand fremgår af Tabel 2.  

Tabel 2 Oversigt over målsætning og tilstand for vandløb. 

Vandløbsstrækning Målsætning Tilstand 

Taares Bæk Ikke målsat * 

Fladså God økologisk tilstand Moderat økologisk tilstand 

Fladså (mod udløb) God økologisk tilstand Ringe økologisk tilstand 

 

Fladså har udløb i Natura 2000-område. Vedrørende fremtidig udledning til Na-

tura 2000-områder gælder, at der ikke som følge af udledningen må ske væ-

sentlig påvirkning af naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget.  
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2.4 Miljøfremmede stoffer 

Der forventes en mindre tilførsel af stoffer til regnvandsbassinet. Miljøfremmede 

stoffer vil primært skyldes vintersaltning af befæstede arealer, dog vil saltning 

blive begrænset så vidt muligt. DSB forventer ikke at anvende pesticider på 

værkstedet i Næstved.  

Bygningstagene udføres af materialer, der ikke afgiver problematiske stoffer 

som f.eks. tungmetaller. Belægning udføres i asfalt og grus, som ikke frigiver 

forurenende materialer. 

Der etableres olieudskiller ved udløbet fra bassin.  

2.5 Dimensionering 

Systemet dimensioneres til en 5-årsregn i henhold til Næstved Kommunes Spil-

devandsplan. Da området ligger i åbent land, er der ikke yderligere beskyttelse 

imod oversvømmelse ved skybrud. 

2.6 Bassin 

Regnvandsbassinet etableres midt i projektområdet op ad Taares Bæk, som vist 

på Figur 3. Bassinet bliver etableret, s det får et naturpræg og er permanent 

vandfyldt.  

Bassinet får et effektivt volumen på ca. 2.600 m³ beregnet ud fra nyeste regne-

ark fra Spildevandskomiteen. Det vil være et permanent vandfyldt volumen på 

ca. 2.500 m³ som svarer til et vådvolumen på 200-300 m³/red.ha. svarende til 

BAT, og dermed sker der rensning af vandet før udledning. Det betyder, at bas-

sinets volumen i alt er ca. 5.100 m². 

2.7 Udledning til recipient 

Der udledes maksimalt 2 l/s/red. ha. (liter per sekund per reduceret hektar) til 

Taares Bæk op til en 5 års hændelse. Ved kraftigere hændelser vil der ske af-

lastning fra bassinet til Taares Bæk.  

Der søges om en udledning på 20 l/s op til en 5 års regn (T5) fra 9,9 red. ha. 

Der forventes en årlig udledning på 60.300 m³/år.  

 viser karakteristiske afstrømninger fra en 30-års reference periode 1989-2018 

for Fladså ved målestation 57000052 Jørgensminde. Vandføringen i Taares Bæk 

ved brug af karakteristika for målestationen i Fladså er 15 l/s ved årsmiddel og 

100 l/s ved medianmaksimum, og dermed vil udledningen på 20 l/s være inden 

for den naturlige variation. Oplandet for Fladså er ca. 34 gange større end op-

landet for Taares Bæk, og derfor vil udledningen være ubetydelig i forhold til 

Fladså.  

 



 

 

     

 8  NYT VÆRKSTED VED NÆSTVED 

 http://projects.cowiportal.com/ps/A122574/Documents/03 Project documents/05 VVM og lokalplan/VVM/09 Ansøgning om udledningstilladelse/A122574-MKV-008 Ansøgning 

udledningstilladelse.DOCX 

Tabel 3 Karakteristiske afstrømninger ud fra en 30-års referenceperiode 1989-

2018 for Fladså, station 57000052, Jørgensminde 

 
Afstrømning 

l/s/km² 

Sommer medianminimum 0,04 

Sommermiddel 3,15 

Årsmiddel 8,67 

Vintermiddel 14,27 

Vintermedian maksimum 59,00 

 

Nødoverløb 

Ved nedbørshændelser større end en 5 års hændelse vil der ske overløb fra bas-

sinet til Taares Bæk og videre i Fladså.  

Figur 5Error! Reference source not found. viser, hvorledes overfladevandet 

strømmer indenfor og lige omkring projektområdet. Overfladevandet strømmer 

ned mod det private vand Taares Bæk og det kommende bassin.  

 

 

Figur 5 Højde- og afstrømningsforhold illustreret vha. Scalgo Live. Projektområdet 

er vist med rødt omrids. Fladså krydser den østlige del af projektområdet. 

Taares Bæk har udløb i Fladsås st. 14.480 (ny regulativ stationering) 

 



 

 

     

NYT VÆRKSTED VED NÆSTVED  9  

http://projects.cowiportal.com/ps/A122574/Documents/03 Project documents/05 VVM og lokalplan/VVM/09 Ansøgning om udledningstilladelse/A122574-MKV-008 Ansøgning 

udledningstilladelse.DOCX 

 

2.8 Design af udløb 

Der foreligger endnu ikke et detaljeret design af udløbet. Udløbet på bassinet vil 

være forsynet med olieudskiller og mulighed for at afspærre udløbet i forbin-

delse med eventuelle spild. Selve udledningspunktet beskyttes mod erosion med 

udlæg af sten. 

2.9 Forventede stoffer og stoffjernelse 

Det vurderes, at det nye anlæg ikke vil udlede større mængder stof til Taares 

Bæk. Det regnvand, som stammer fra tagvand, forventes rent og en smule for-

sinket, idet at tagfladerne delvist etableres som grønne tage.  

Vejvandet vil kun være påvirket af meget lidt trafik. Trafikken vil kun være rele-

vant for DSB såsom medarbejder kørsel, levering af varer eller lignende. Derfor 

vil vejvand også kun indeholde få stoffer.  

Arealet har tidligere været brugt til landbrug med brug af pesticider. DSB for-

venter ikke at anvende pesticider på værkstedet i Næstved, så der vil være en 

betydelig nedgang i udledning af pesticider fra området.  

Bassinet etableres med vådvolumen for at kunne rense efter BAT og derudover 

etableres olieudskiller ved udløb, der begge bidrager til, at udledningen indehol-

der et minimum af stoffer.   

2.10 Benyttelse af salt 

I vinterhalvåret kan der opstå behov for at salte imod glat føre. Som følge heraf 

kan der opstå risiko for udledning af saltholdigt vand til regnvandsbassinet, der 

kan give anledning til forhøjede klorid-koncentrationer. Der er ingen effektive 

rensemetoder til klorid, men heller ingen miljøkvalitetskrav. I mindre vandhuller 

og moser kan et højt saltindhold bl.a. have negative konsekvenser for padder. 

Ved saltning af befæstede arealer vil der over tid kunne ske en forøgelse af klo-

ridindholdet i det terrænnære grundvand og periodisk også af Taares Bæk / 

Fladså. Påvirkningen vurderes ikke at ville have nogen målbar betydning for det 

dybere grundvand og heller ikke for Fladså, men saltning på området bør allige-

vel minimeres og i videst muligt omfang erstattes af grusning. 

2.11 Natura 2000 

Udløbet fra Fladså ligger i Natura 2000-område 169, Havet og kysten mellem 

Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. Området rummer både habitat- og fugle-

beskyttelsesområde (Figur 6). 
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Figur 6 Natura 2000-område ved udløb fra Fladså.  

 

Den størst tænkelige påvirkning af Natura 2000-området som følge af udledning 

fra regnvandsbassin skyldes udledning af salt. I tilfælde af, at der sker udslip af 

andre stoffer, vil udløbet til Taares Bæk blive afspærret.  

Med hensyn til udledning af regnvand i vinterperioden, hvor der undtagelsesvist 

kan blive anvendes vejsalt til glatførebekæmpelse, vurderes det, at saltkoncen-

trationen i Taares Bæk og Fladså og dermed Natura 2000-området vil være så 

ubetydelige, at det ikke vil medføre negative konsekvenser for Natura 2000-om-

rådernes udpegningsgrundlag. Da Natura 2000-området ovenikøbet i forvejen er 

salint, vil en udledning af salt være ubetydelig for N169.  

Udledning af salt fra regnvandsbassin til Taares Bæk vurderes således ikke at 

påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget eller forhindre, at målene 

fremsat i handleplanerne 2016-2021 for Natura 2000-områderne kan opnås. Ud-

ledningen vil dermed ikke påvirke områdernes integritet.       


